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  إن الهدف الجوهري من 
  توفي  يتمث التعليم االبتدائ 

 
ل ف  

  المستوياتأساسيات الثقافة والهوية القومي
 

ة بمكوناتها ف     
  تمكن التلميذ

 الشخصية والوطنية والعربية واإلنسانية والت 
   تنمية أساليب التفكي  العلمأن ينم  قدراته بما فيها 

والمنطق   

  اي  تنميلديه وتحقيقا لهذا الهدف يسع  
ة التعليم االبتدائ      

     -بما يمكنه من: طاقات الطفل 
د الوالء لهماانتماء التلميذ لوطنه وتاريخه وتأكي تعميق-1  

از بدينه وقيمه السماوية واالجتماعية ترسيخ-2        االيمان واالعي    
ين               ام عقائد االخر واحي       
  القراءة اكتساب-3       

 
  والكتابة والرياضيات المهارات األساسية ف

ة                                                 من خالل لغته العربي   
  تحقيق االستقرار السياس   المشاركة- 4

 
  والسالم االجتماي  ف

  
                                                  وتأكيد االستقالل الوطت 

ذ والقدرة عل  أسلوب التفكي  العلم  لدي التالمي تكوين-5        
تحليل المعلومات واتخاذ القرار         

ي التعامل- 6        ن وأولها االنفتاحمع تحديات القرن الحادي والعشر  
عل علوم المستقبل          

ة والنفسيةوالسالمة الجسدي مقومات الصحة توفي  -7  

 التعليم األساسي  أهداف

 حممد جرب



  
ن                       وما يرتبط بهما من مكونات سالمة البد  

  عمل الجماعةالمشاركة  علالقدرة  اكتساب-8      
 

 اإليجابية ف

رة وما يتطلبه من مهارات وعادات العمل والمثاب تكوين-9     
                ة                        من مهارات علمية وتكنولوجي

  المنظم وتنمي تشجيع-11
        ة روح المبادرةالنشاط الحر التلقائ 

ة                                                     والشجاع                
  واستخدام تنمية-11

ه فيما يجعله قادرامهارات التعلم الذائ   
                       ت                   الوصول إي  المعلوما عل
اتهوبي   بيئته وتنمية قدراته وخي  الوالء بينه  تقوية-12  

  مجال حياته اليومية    
 

 ف
قة تقدير -13 تراثه بموضوعية واستلهام قيمه المشر  
بوية للفئات ذوي االحتياجات توفي  -14 الرعاية الي   

 الخاصة بما يمكنهم من امتالك أساسيات الثقافة وكذلك
القدرات والمواهب العقلية والجسمية والفنية تمكي   ذوي  

م من بلوغ أقص  ما يمكن أن تصل إليه طاقاته  
======================== 

ة مدرسة المادة       موجه المادة          مدير المدرس  
                                                    أ /                         

                                                              
 
 

 
 

 

 

 

 حممد جرب



 

                    
        

 
 

 جودة نظام التعليم مبا يتوافق مع النظم العاملية حتسني- 2       
 قواعد اجلودة واالعتماد املسايرة للنظم العاملية تفعيل- 0        
 مهارات القرن الواحد والعشريناملتعلم من متطلبات و متكني- 3        
 املهنية الشاملة واملستدامة املخططة للمعلمني التنمية -4        
 تطوير املناهج جبميع عناصرها مبا يتناسب مع التطورات-  5      
 العاملية             
 مكتبات  –معامل للتعلم )توفري بنية حتتية قوية داعمة - 6      
 نت(انرت-مرافق          

 منظومة التقييم والتقويم يف ضوء أهداف التعليم تطوير- 7       
 تراثه مبوضوعية واستلهام قيمه املشرقة تقدير- 8      
 القدرة على املشاركة االجيابية يف عمل اجلماعة اكتساب- 9      

 النشاط احلر التلقائي واملنظم تشجيع- 22       
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 األهداف االستراتيجية
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 معايري املدرسة الفعالة صديقة البيئة للوصول ايل املدرسة التي -2

 يتطلع اليها اجملتمع التي تؤدي دورها يف حتقيق جمتمع التعليم        

 واستخدام التكنولوجيا احلديثة       

 يق قيادة تربوية متفتحة هلا تأثريهامعايري اإلدارة املتميزة لتحق  -0

 الفعال يف جمتمع املدرسة والبيئة واجملتمع احمللي       
 معايري املعلم املتطور معلم متجدد عامل باملادة باحث يتخلق بأخالق -3

 املهنة ذو ضمري حىت يؤثر يف التالميذ        
 شىمعيار اجملتمع املصري الذي يواكب التطور العاملي اهلائل ويتم -4

 مع جمتمعنا وأخالقنا وديانتنا      
 معيار املشاركة اجملتمعية املؤثر الفعال لنصل ايل مدرسة تؤثر يف -5

 اجملتمع احمللي وتتأثر به لتحقيق هدف مشاركة       
 اجملتمع يف إدارة حل املشكالت املدرسية وتقوم بها لتطبيق هذه- 6

 تعليماملعايري لتحقيق النقلة النوعية يف ال       
 
 

 مدير املدرسة                        مدرسة املادة            
 أ/             

 
 
 
 

 صرالمعايير القومية للتعليم في م

 

 حممد جرب



 

                                    
 
 
 
 

 على كشف املواهب احلقيقية 0.2يعمل نظام التعليم اجلديد 
 ياللطالب وتنمية مهاراتهم احلياتية لتأهيلهم للمنافسة عامل       
 تعليم يركز على املتعلميواكب التطورات املتغرية يف اجملتمعات )      
 
 
 

 اتاحة 0232تستهدف الرؤية االسرتاتيجية للتعليم حىت عام       
 التعليم والتدريب للجميع جبودة عالية دون التمييز ويف إطار      

 مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزا        
 على املتعلم واملتدرب القادر أيضا يف بناء الشخصية املتكاملة      
 وإطالق امكانياتها ايل أفصي مدي ملواطن معتز بذاته ومستنري       
 ومبدع ومسئول وقابل للتعددية حيرتم االختالف وفخور بتاريخ      
 بالده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع       
 الكيانات االقليمية والعاملية.       
 
 

 

 العصر احلايل يشهد تغريات وتطورات سريعة، لذا يلزم علينا أن        
 تكون املناهج التعليمية سريعة االستجابة هلذه التغريات؛ ألن        

 املناهج أساس كل عمليات التطوير، كما جيب أن تقوم املدرسة        
 االعداد للحياةبدورها الرئيسي وهو       

 

 نظام التعليم اجلديد

   الرؤية

 الرسالة



   
             

      
 
 

 

              
                                                                                                                  

 حممد جرب



 

 

 

 

 يتعلم التالميذ قدًرا مناسبًا من القواعد النحوية والوظيفية والضوابط االمالئية -1

 يتقن مهارات القراءة الصامتة والجهرية  -2

 امالشريف وفهم معانيه وأحاديثيم قراءة القرآن الكر علىتنمو قدرته  -3

 وما يرتبط بها من مهارات ذهنية كاالنتباه وتتبع االستماع  اتيتمكن من مهار -4

 األفكار والفهم

 وتنظيم األفكار والتصنيف ينمي مهارات التفكير المناسبة كدقة المالحظة-5

 توظيفها في  علىتنمو حصيلته اللغوية من المفردات والتراكيب وقدرته -6

 مواقف مختلفة

 بعض مظاهر الجمال فيها وإدراكيكتسب القدرة علي تذوق النصوص -7

 شفويًا وتحريريًا عما في نفسه من مشاعرالتعبير  علىته اتنمو قدر-8

 الوظيفية ةنحو القراءااليجابية  ينمي االتجاهات-9

 يستخدم عالمات الترقيم في كتاباته-11

 يدرك أهمية قواعد االمالء في التنسيق الكتابي-11

 يكتب التلميذ جماًل بخط النسخ-12

 أدواتهنظافة كراسته و علىيحافظ -13

 يتعرف كيفية وصف حدث بطريقة سردية-14

 يدرك التلميذ عناصر الكتابة السردية لوصف حدث-15

 يكتب التلميذ رسائل الي أصدقائه-16

 يميز التلميذ بين أنواع الكتابات السردية-17
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  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع للصف اللغة العربيةنموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

( الوحدةالمجال:                 : ترشيد استخدام الماء المعيار المحور الثالث )مجتمع 

 محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية

 يتعرف التالميذ أهمية الماء في -1

 حياتنا

 يتعرف مفردات القصة-2

 يذكر األفكار الرئيسية في القصة-3

 يستخدم مفردات جديدة سمعها من-4

 القصة 

 يبحث في شبكة االنترنت ليتعرف-5

 طرقًا إضافية لترشيد استهالك المياه

 يتعرف معاني المفردات في النشيد-6

 مظاهر الجمال في النص يذكر-7

 يكتشف معاني متعددة لمفردات -8

 وردت في النشيد

 يذكر أركان الجملة االسمية-9

 والخبر أيذكر عالمة رفع المبتد-11

 يذكر أركان الجملة الفعلية -11

 يذكر عالمة رفع الفاعل-12

 يكتسب المهارة في كتابة مطوية-13

 الموضوع األول

 ترشيد استخدام الماء

 نص استماع -1
 الماء سر الحياة

 اسلمي نشيد بالدي  -2

 الجملة االسمية-3

 نص معلوماتي-4

 الري على مر العصور

 الجملة الفعلية-5

 مطوية نموذج كتابة-6 

 

 

 

المشاركة في تمثيل 

 أدوار

 المحاكاة

 العصف الذهني

 تعلم األقران

 العمل في مجموعات

 التلميحات اللغوية

 التعلم الذاتي

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

 بطاقات ضوئية مكتوب عليها

 مفردات

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 المشاركة في تمثيل األدوار

 بطاقات مالحظة

 الواجب المنزلي

 تنفيذ لوحات عالمات اعراب

 

 

 

 

 

  

 

 بطاقات المالحظة

 اختبارات
 شفهية

 اختبارات تحريرية

 اكمال مفردات

 ناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب التلميذ

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

كراسات 

 التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدير المدرسة                                  الموجه                                                                    معلم المادة                                        

 

 حممد جرب
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  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع فللص اللغة العربيةنموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

( المجال:          : إعادة التدوير المعيار  المحور الثالث )مجتمع 

 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية استراتيجيات التعليم والتعلم محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم

يذكر طرق التخلص من -1

 النفايات االلكترونية

 يعبر عن فهمه للنص المسموع-2

 يظهر فهمه أللية مبادرات  -3

 إعادة التدوير

 مبادرةيجمع بعض المعلومات عن -4

 شيقة ويعرضها بطريقة تدوير

 يتعرف معاني مفردات جديدة-5

 يرتب الصور حسب ورودها -6

 صةيظهر مدي فهمه للق-7 لقصةبا

 يكمل الجمل بمفردات من القصة-8

 يتعرف مطابقة الفعل للفاعل-9

 يستخدم األفعال مع المذكر-11

 والمؤنث بطريقة صحيحة 

 يعبر عن استيعابه لمفاهيم-11

 البيئة علىمرتبطة بالحفاظ 

 الموضوع الثاني

 إعادة التدوير

 نص استماع -1

 النفايات االلكترونية

قصة حلم ليس -2

 مستحيال

تذكير الفعل وتأنيثه  -2

 مع الفاعل

 نموذج كتابة لوحة-4

 ارشادية

 الحظ وتعلم-5

 المشروع األول-6

 احترام المهن
 

 

 

-أدوارالمشاركة في تمثيل 

 المحاكاة

 العصف الذهني

 تعلم األقران

 في مجموعات العمل

 التعلم الذاتي

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

بطاقات ضوئية مكتوب 

 مفردات عليها

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 تمثيل األدوار المشاركة في

 بطاقات مالحظة

 الواجب المنزلي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بطاقات 

 مالحظة

اختبارات 

 شفهية

 اختبارات
 تحريرية

 اكمال

 مفردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب التلميذ

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

 كراسات التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة    معلم المادة                                                         موجه المادة                                                                                 

                               

 حممد جرب



 
 

   .................................مدرسة                                                                             ................              إدارة                  

  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع للصف اللغة العربيةنموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

(: المجال        الطاقة المتجددة المعيار:  المحور الثالث )مجتمع 

 محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية

  يحدد األفكار الرئيسية والفرعية-1

 يتعرف معاني مفردات جديدة-2

 يرتب الصور حسب ورودها-3

 بالقصة

مدي فهمه لقصة يظهر -4

 استمع اليها

 يفرق بين الجملة االسمية-5

 والجملة الفعلية

 يكتب نموذج تقرير لرحلة-6

 يذكر مصادر الطاقة المتجددة-7

 يستخرج من المعجم معاني-8

 مفردات جديدة

يضع نهاية لقصة استمع -9

 اليها

 الموضوع الثالث

 الطاقة المتجددة

 نص استماع-1

 حوار مباشر

 نابيئت منقصة طاقتنا -2

 وركناها الجملة الفعلية-3

 نص معلوماتي-4

 ن سد عالي جديدبابن

 الجملة االسمية-5

 والفعلية

 نموذج كتابة تقرير لرحلة-6

 الحظ وتعلم-7

 معجمي الصغير-8

 

 

المشاركة في تمثيل 

 أدوار

 المحاكاة

 العصف الذهني

 تعلم األقران

 العمل في مجموعات

 التلميحات اللغوية

 الذاتيالتعلم 

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

 بطاقات ضوئية مكتوب عليها

 مفردات

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 المشاركة في تمثيل األدوار

 مالحظةبطاقات 

 الواجب المنزلي

 تنفيذ لوحات عالمات اعراب

 

 

 

 

 

  

 

 بطاقات المالحظة

 اختبارات
 شفهية

 اختبارات تحريرية

 اكمال مفردات

 ناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب التلميذ

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

كراسات 

 التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة      معلم المادة                                                                الموجه                                                                                      

 

 
  

 حممد جرب



 
 

   .................................مدرسة                                                                             ................              إدارة                  

  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع للصف اللغة العربيةنموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

  تجاه نفس  الرابع )المحور : المجال        
 
(مسئوليائ ابط والتواصل المعيار:   ومجتمع   الي 

 محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية

 يتعرف معاني مفردات جديدة-1

 يحدد األفكار الرئيسية لموضوع-2

استمع  يكتب نهاية لقصة-3

 اليها

 يكتب جملة تعبر عن صورة-4

 يذكر معلومة عن الشاعر-5

 معروف الرصافي

 يذكر مظاهر الجمال في النص-6

 يتعرف ظرف الزمان والمكان-7

 يذكر عالمة اعراب الظرف-8

 يتعرف التعبير المجازي-9

 يعبر عن الصور بظرف زمان-11

 يذكر فوائد التكنولوجيا -11

 ومخاطرها

 كتابة مقال القدرة على-12

 الموضوع األول

 الترابط والتواصل

 نص استماع-1

 بين الماضي والحاضر

 نشيد الي أبناء-2

 المدارس

 ظرف الزمان والمكان-3

 نص معلوماتي-4
 فوائد التكنولوجيا ومخاطرها

 كتابة مقال نموذج-5

 والمشكلة والحل

 الحظ وتعلم-6

 

 

 

 

المشاركة في تمثيل 

 أدوار

 المحاكاة

 الذهنيالعصف 

 تعلم األقران

 العمل في مجموعات

 التلميحات اللغوية

 التعلم الذاتي

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

 بطاقات ضوئية مكتوب عليها

 مفردات

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 المشاركة في تمثيل األدوار

 بطاقات مالحظة

 الواجب المنزلي

 تنفيذ لوحات عالمات اعراب

 

 

 

 

 

  

 

 بطاقات المالحظة

 اختبارات
 شفهية

 اختبارات تحريرية

 اكمال مفردات

 ناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب التلميذ

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

كراسات 

 التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة      معلم المادة                                                                الموجه                                                             

 

 حممد جرب



 

 

   .................................مدرسة                                                                             ................              إدارة                  

  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع للصفاللغة العربية نموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

(: المجال           تجاه نفس  ومجتمع 
 
 التضامن والتكافل المعيار:   المحور الرابع )مسئوليائ

 محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية

 يحدد األفكار الرئيسية والفرعية-1

 يتعرف معاني مفردات جديدة-2

يعبر عن الصور وفق ما -3

 سمعه من القصة

 يتعرف حروف الجر-4

 يميز بين ظرف الزمان والمكان-5

يكتب معلومة ألنواع -6

 فيروسات مختلفة

 يستخرج من المعجم معاني-7

 جديدة مفردات

 لإلنسانيذكر أهمية التطعيم -8

 بمشكلة وحلها يكمل فقرة -9

 ويحدد الشخصيات بها 

 قصة قصيرةالقدرة على كتابة -11

 اعداد عرض مسرحي عن الفنون-11

 الموضوع الثاني

 التضامن والتكافل

 نص استماع-1

 بين الماضي والحاضر

 قصة ال تخف ستمر-2

ظرف الزمان -3

 والمكان

 نص معلوماتي-4

 التطعيم لمجتمع سليم

 حروف الجر-5

نموذج كتابة قصة -6

 قصيرة

 الحظ وتعلم-7

 المشروع الثاني-8

 رفنون في مصال

 المشاركة في تمثيل أدوار

 المحاكاة

 العصف الذهني

 تعلم األقران

 العمل في مجموعات

 التلميحات اللغوية

 التعلم الذاتي

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

 عليهابطاقات ضوئية مكتوب 

 مفردات

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 المشاركة في تمثيل األدوار

 بطاقات مالحظة

 الواجب المنزلي

 تنفيذ لوحات عالمات اعراب

 

 

 

 

 

  

 

 بطاقات المالحظة

 اختبارات
 شفهية

 اختبارات تحريرية

 اكمال مفردات

 ناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التلميذكتاب 

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

كراسات 

 التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة      معلم المادة                                                                الموجه                                                             

 

 حممد جرب



 

 

   .................................مدرسة                                                                             ................              إدارة                  

  مادة 
 
  لفصل الدراس  ا الرابع للصفاللغة العربية نموذج خريطة نواتج التعلم ف

 
 م2122 – 2121الثائ

  تجاه نفس  الرابع )المحور : المجال        
 
(مسئوليائ  التبادل والتكافل المعيار:   ومجتمع 

 محتوى المنهج الحالي نواتج التعلم
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
 أدلة وشواهد أساليب التقويم األنشطة التعليمية

 يتعرف معاني مفردات جديدة-1

 يحدد شخصيات قصة استمع-2

 اليها والزمان والمكان 

 يستخرج من المعجم معاني-3

 مفردات جديدة 

 شبه الجملة ومكوناتيتعرف -4

 شبه الجملة

 يكتب قصة مستعينًا بالصور-5

 يستخدم شبه الجملة في كتابة-6

القدرة على التعبير -7قصة 

يعبر عن الصور -8الكتابي 

 بوصف دقيق 

يكتب مسرحية مكونة من -9

 مشهدين

 على الكتابة السردية القدرة-11

 الموضوع الثالث

 التبادل والتكافل

 نص استماع -1

 الماضي والحاضربين 

 قصة رحلة -2

 الشيكوالته

 شبه الجملة -3

 نص معلوماتي -4

 التبادل التجاري

 أنواع شبه الجملة-5

نموذج كتابة -6

 مسرحية

 الحظ وتعلم-7

 معجمي الصغير-8

 

 المشاركة في تمثيل أدوار

 المحاكاة

 العصف الذهني

 تعلم األقران

 العمل في مجموعات

 التلميحات اللغوية

 الذاتيالتعلم 

 المناقشة والحوار

 وقت التفكير

 رفع األيدي

 استدر وناقش

 عرض األعمال الشفهية

 األركان األربعة

 

 

 

 

 

 

 تقديم أمثلة تطبيقية

 بطاقات تعليمية

 بطاقات ضوئية مكتوب عليها

 مفردات

 إكمال خريطة مفاهيم ناقصة

 إدخال الكلمات في سياقات

 جديدة

 المشاركة في تمثيل األدوار

 مالحظةبطاقات 

 الواجب المنزلي

 تنفيذ لوحات عالمات اعراب

 

 

 

 

 

  

 

 بطاقات المالحظة

 اختبارات
 شفهية

 اختبارات تحريرية

 اكمال مفردات

 ناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب التلميذ

 دليل المعلم

شرائط سمعية 

 وبصرية

أنشطة ملفات 

 اإلنجاز

كراسات 

 التالميذ

نماذج من 

مشاركات 

 التالميذ 

 بطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 حممد جرب



 
                                                                                                                                                      

 اليوم
  الفصل  

 التاريخ
  الفترة 

  المجال       موضوع الدرس

 - في نهاية الفترة أن يكون التلميذ قادرًا على أن: يتوقع:  نواتج التعلم      

 

 

  مصادر التعلم

  استراتيجية التعليم

 
 

 ...........................................................................................................................................................................................................................  التهيئة

 العرض                           

 ....................................................................................................................................................................................................................       1نشاط 

  ........................................................................................................................................................................................................  هدف النشاط  

 ................................................................................................................................................................................................................       اجراءاته 

 ..............................................................................................................................................................................................................     2نشاط 

 .........................................................................................................................................................................................................هدف النشاط   

 ........................................................................................................................................................................................................................     اجراءاته

 ..................................................................................................................................................................................................................   3نشاط 

   ............................................................................................................................................................................................................................. هدفه 

 .........................................................................................................................................................................................................................      اجراءاته 

 

 .....................................................................................................................................................................................................................    التقويم          

 

                                                     ....................................................................................................................................................................................................................      

                     

  
 .......................................................................................................................................................................................................     غلق الدرس               
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 إجراءات تنفيذ الدرس

 حممد جرب




